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AquaFlow® vijverpompen
met energiezuinige 6-polige motor



Water bewegenWater bewegen

AquaFlow® vijverpompen 

Nieuwe generatie vijverpompen, uitgevoerd met uiterst efficiënte 6-polige PMDC motortechniek. 

AquaFlow® pomp (met korf) in natopstelling AquaFlow® pomp (zonder korf) in droogopstelling

AquaFlow® pompen kunnen droog opgesteld worden onder de 

waterlijn, door de afneembare zuigkorf.

AquaFlow® pompen, moderne techniek met functionele

vormgeving.

Geschikt voor droogopstelling met traploos draaibare motor voor exact positioneren persaansluiting.

Product omschrijving
De permanent-magneet motor (PMDC) wordt al vele jaren toege-

past in de industriële pompentechniek, waar pompen continue in 

bedrijf zijn en de energiekosten een grote rol spelen.

De techniek van de AquaFlow® pompen is hiervan afgeleid, de 

6-polige hoog-rendement motor zorgt voor een uitstekende

capaciteit/drukverhouding tegen een uiterst laag stroomverbruik.

Energie besparen
1 Watt stroomverbruik kost op jaarbasis ongeveer e 2,00 bij 

permanent bedrijf van een pomp. De keuze voor een efficiënte 

pomp kan op jaarbasis een behoorlijke besparing opleveren, die 

de aanschaf van een AquaFlow® pomp meer dan rechtvaardigen.

VarioFlow® circulatiepompenAquaFlow® vijverpompen

De AquaFlow® vijverpompen zijn multifunctioneel inzetbaar, voor filtersystemen, watervallen, beeklopen en waterornamenten.

Geschikt voor opstelling in en buiten het water.

De pompgrafieken zijn zorgvuldig opgemaakt door metingen op 

een geijkte testbank. Toleranties zijn echter altijd mogelijk.
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Type

Afmeting mm

AquaFlow® met korf AquaFlow® zonder korf

Lengte Breedte Hoogte Lengte Breedte Hoogte

AquaFlow® 5000 250 130 165 170 130 165

AquaFlow® 10000 250 130 165 170 130 165

AquaFlow® 15000 300 145 180 215 145 180

Leveringsomvang
• AquaFlow® pomp met 10 meter stroomkabel.

• Slang- en lijmkoppelingen.

Materialen
• Motor- en pomphuis: kunststof zwart.

• Zuigkorf: Kunststof.

• Pompas en glijdlagers: keramiek.

Constructie en veiligheid
• De pompen voldoen volledig aan de Europese richtlijnen CE.

• CE heeft betrekking op de constructie en veiligheid van apparaten.

 

Garantie
3 jaar garantie conform de algemene garantievoorwaarden.

Type
Motor

W
Q max

l / h
H max

m
Aansluiting
zuig / pers

Vuildoorlaat
mm

Kabel
m

Artikel-
nummer

Prijs* e

AquaFlow® 5000 40 5000 3,5 1,5" 8 10 102030 179,-

AquaFlow® 10000 85 10000 4,5 1,5" 8 10 102031 219,-

AquaFlow® 15000 135 15000 5,0 2" 8 10 102032 269,-

*) Geadviseerde verkoopprijs incl. BTW.
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Verdere ontwikkelingen en technische

wijzigingen voorbehouden.

Zet-en drukfouten vormen geen 

reden tot aanspraak op schade-

vergoeding. Geheel of gedeeltelijke 

reproductie van deze publicatie in 

welke vorm of met welk middel dan 

ook, is verboden zonder schriftelijke 

toestemming van Auga.

 

 

AUGA  is een geregistreerde handels-

naam van Messner Benelux B.V.
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